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Nimi Kuvaus
KATUALUE_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
KATUALUEEN_NRO Katualueen yksilöllinen tunnistenumero. Katualueella sijaitsevissa katuosissa on viittaus tähän

numeroon ja oma yksilöllinen numerointi tämän sisällä.
KADUN_NIMI Kadun nimi. Yksi katu voi käsittää monta katualuekohdetta, jolloin kaikilla on sama nimi.
KADUN_NIMI_ID Katunimen (eli kadun_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste.
KAUPUNGINOSA Kaupunginosan nimi, jossa katualue sijaitsee.
OSA_ALUE Kaupungin piirijakojärjestelmän mukainen osa-alue, jossa katualue sijaitsee.
SUURPIIRI Kaupungin piirijakojärjestelmän mukainen suurpiiri, jossa katualue sijaitsee.
KAYTTOTARKOITUS Katualueen käyttötarkoitus kertoo väylän toiminnallisen luokan, joka kuvaa väylän palvelutasoa ja

liikenteellisestä tärkeyttä.
KAYTTOTARKOITUS_ID Käyttötarkoituksen (eli kayttotarkoitus-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste.
YLLAPITOLUOKKA Ylläpitoluokka määrittelee katualueen hoidon (sisältäen talvihoidon) ja kunnossapidon laatutason.

Ylläpitoluokkia on kolme: I, II ja III. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat yleensä pääkadut ja
tärkeimmät joukkoliikennekadut.

OMISTAJA Mahdollinen katualueen omistajatieto. Useimmiten kenttä on tyhjä, mutta yleensä omistaja on
kaupunki.

VUOKRAUS Mahdollinen katualueen vuokraustieto, jos alue on vuokrattu.
VUOKRAAJA Mahdollinen katualueen vuokraajatieto, jos alue on vuokrattu.
KADUNPITOPAATOS_PVM Kadunpitopäätös kertoo ajankohdan, jolloin katu katsotaan luovutetuksi yleiseen käyttöön. Kadun

ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut
velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen
maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös ) on tehty.

PITUUS Katualueen keskimääräinen pituus (m)
KESKIM_LEVEYS Katualueen keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Katualueen pinta-ala (m2)
PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen geometria. Katualueiden tapauksessa aina aluemainen (monikulmio).

Nimi Kuvaus
VIHERALUE_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PUISTONUMERO Viheralueen yksilöllinen tunnistenumero. Viheralueella sijaitsevissa viherosissa on viittaus tähän

numeroon ja oma yksilöllinen numerointi tämän sisällä.
PUISTON_NIMI Puiston nimi. Yksi puisto voi käsittää monta viheraluekohdetta, jolloin kaikilla on sama nimi.

PUISTONIMI_ID Puistonimen (eli puiston_nimi-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste.
OSOITE Viheraluetta lähimmän kadun nimi.
KAUPUNGINOSA Kaupunginosan nimi, jossa viheralue sijaitsee.
OSA_ALUE Kaupungin piirijakojärjestelmän mukainen osa-alue, jossa katualue sijaitsee.
SUURPIIRI Kaupungin piirijakojärjestelmän mukainen suurpiiri, jossa katualue sijaitsee.
KAAVAMERKINTA Viheraluetta koskeva asemakaavamerkintä
KAAVAMERKINTA_TEKSTI Viheraluetta koskevan asemakaavamerkinnän selite
KAYTTOTARKOITUS Viheralueen käyttötarkoitus kertoo puistoalueen toiminnallisuudesta ja mahdollisista palveluista.

Se voi olla esimerkiksi leikkipuisto, siirtolapuutarha, koira-aitaus tai suojaviheralue.

KAYTTOTARKOITUS_ID Käyttötarkoituksen (eli kayttotarkoitus-kentän) yksilöivä numeerinen tunniste.
OMISTAJA Mahdollinen viheralueen omistajatieto. Useimmiten kenttä on tyhjä, mutta yleensä omistaja on

kaupunki.
VUOKRAUS Mahdollinen viheralueen vuokraustieto, jos alue on vuokrattu.
VUOKRAAJA Mahdollinen viheralueen vuokraajatieto, jos alue on vuokrattu.
PINTA_ALA Viheralueen pinta-ala (m2)
PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen aluemainen geometria.

Yleisten alueiden rekisteri, viheralueet -WFS-tason kenttien kuvaus

Yleisten alueiden rekisteri, katualueet -WFS-tason kenttien kuvaus
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Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo katualueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta katualueesta mm. kalusteille ja varusteille, ajoradalle, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä. Kevyelle liikenteelle varattu katualueen osa voidaan tyypittää

esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan tarkentaa
esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi ajoradan päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon
TKP_KIIREELLISYYS_LK Talvikunnossapidon kiireellisyysluokitus. Katualueen osissa tämä kenttä ei yleensä ole käytössä,

koska ylläpitoluokka (kts. alla) määrittelee myös talvihoidon kiireellisyysluokan. Poikkeuksena ovat
kevyen liikenteen puistokäytävät (alatyyppi_id = 450), joissa tätä kenttää saatetaan käyttää. Tällöin
tkp_kiireellisyys_lk-kentän arvo kumoaa ylläpitoluokan arvon, mikäli ne eivät ole vastaavat.
Poikkeuksia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun käytävä on osa puistoalueelle jatkuvaa reittiä
ja se on tarkoituksenmukaista hoitaa yhtenäisesti viheralueen kanssa katualueen ylläpitoluokasta
poiketen. Määrällisesti näitä poikkeuksia on kuitenkin vähän. Tkp_kiireellisyys_lk jakautuu
kolmeen luokkaan A, B ja C, jotka vastaavat katujen ylläpitoluokitusta I, II ja III.

YLLAPITOLUOKKA Vastaava tieto kuin katualueen ylläpitoluokka, mutta tässä katualueen osiin kiinnitettynä luokittelu
on tarkempi. Ylläpitoluokka määrittelee katuosan hoidon ja kunnossapidon laatutason sekä
talvihoidon kiireellisyysasteen. Ylläpitoluokkia on kolme: I, II ja III. Ensimmäiseen luokkaan
kuuluvat yleensä pääkadut ja tärkeimmät joukkoliikennekadut. Tämän lisäksi katuviheralueiden
osille (esim. nurmikko, penrsasryhmät) on määritelty hoitoluokka kuvaamaan katuvihreän hoidon
laatutasoa. Katuvihreän hoitoluokkia on 13 ja esimerkkinä ne ovat muotoa KA3. Katuvihreän
hoitoluokat eivät liity talvihoidon kiireellisyyteen.

YLLAPITOLK_SELITE Ylläpitoluokan (I, II, III) sanallinen kuvaus
YLLAPITOLUOKKA_ID Ylläpitoluokan yksilöllinen tunniste.
PITUUS Katuosan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Katuosan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Katuosan pinta-ala (m2)
KADUN_NIMI Sen kadun nimi, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_ID Sen katualueen tietokanta-ID, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_NRO Sen katualueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn katualueen sisällä sijaitsevien katuosien yksilöllinen tunnistenumero. Tämä kenttä yhdessä

katualueen_nro-kentän kanssa muodostavat yksilöllisen tunnisteen katuosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen aluemainen geometria.

Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo viheralueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta puistoalueesta mm. kalusteille ja varusteille, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä, esimerkiksi kevyelle liikenteelle varattu alueen osa voidaan

tyypittää vielä esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan
tarkentaa esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi puistokäytävän päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon.
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon.
TKP_KIIREELLISYYS_LK Talvikunnossapidon kiireellisyysluokitus. Jakaantuu kolmeen luokkaan A, B ja C, jotka vastaavat

katujen ylläpitoluokitusta I, II ja III. A-luokassa ovat mm. vilkaskäyttöiset jalkakäytävät ja pyörätiet.
Toisin kuin katuosissa, niin viherosissa ei ole poikkeuksia: tkp_kiireellisyys_lk-kenttä kertoo aina
viherosan talvikunnossapidon kiireellisyysluokan.

HOITOLUOKKA Hoitoluokka kertoo viheralueen hoidon ja kunnossapidon laatutasosta sekä mm. alueen luonteesta
ja rakentamisasteesta. A-luokan viheralueet ovat rakennettuja puistoja, B-luokan alueet avoimia
niittyjä ja peltoja, C-luokan alueet taajamametsiä.

HOITOLUOKAN_SELITE Hoitoluokan sanallinen kuvaus
HOITOLUOKKA_ID Hoitoluokan yksilöllinen tunniste.
PITUUS Viherosan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Viherosan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Viherosan pinta-ala (m2)
PUISTON_NIMI Sen puiston nimi, jolla viherosa sijaitsee
VIHERALUEEN_ID Sen viheralueen tietokanta-ID, jolla viherosa sijaitsee.
VIHERALUEEN_NRO Sen viheralueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn viheralueen sisällä sijaitsevien katuosien yksilöllinen tunnistenumero. Tämä kenttä yhdessä

viheralueen_nro-kentän kanssa muodostavat yksilöllisen tunnisteen viherosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen aluemainen geometria.

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (polygon) -WFS-tason kenttien kuvaus

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (polygon) -WFS-tason kenttien kuvaus
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Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo katualueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta katualueesta mm. kalusteille ja varusteille, ajoradalle, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä. Kevyelle liikenteelle varattu katualueen osa voidaan tyypittää

esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan tarkentaa
esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi ajoradan päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon, mutta pistemäisillä kohteilla ei niin tärkeä.

TKP_KIIREELLISYYS_LK Pistemäisillä kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
katuosilla pätee.

YLLAPITOLUOKKA Pistemäisillä kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
katuosilla pätee.

YLLAPITOLK_SELITE Ylläpitoluokan (I, II, III) sanallinen kuvaus
YLLAPITOLUOKKA_ID Ylläpitoluokan yksilöllinen tunniste.
PITUUS Katuosan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Katuosan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Katuosan pinta-ala (m2)
KADUN_NIMI Sen kadun nimi, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_ID Sen katualueen tietokanta-ID, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_NRO Sen katualueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn katualueen sisällä sijaitsevien katuosien yksilöllinen tunnistenumero. Tämä kenttä yhdessä

katualueen_nro-kentän kanssa muodostavat yksilöllisen tunnisteen katuosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen pistemäinen geometria.

Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo viheralueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta puistoalueesta mm. kalusteille ja varusteille, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä, esimerkiksi kevyelle liikenteelle varattu alueen osa voidaan

tyypittää vielä esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan
tarkentaa esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi puistokäytävän päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon.
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon, mutta pistemäisillä kohteilla ei niin tärkeä.

TKP_KIIREELLISYYS_LK Pistemäisillä kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
viherosilla pätee.

HOITOLUOKKA Pistemäisillä kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
viherosilla pätee.

HOITOLUOKAN_SELITE Hoitoluokan sanallinen kuvaus
HOITOLUOKKA_ID Hoitoluokan yksilöllinen tunniste.
PITUUS Viherosan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Viherosan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Viherosan pinta-ala (m2)
PUISTON_NIMI Sen puiston nimi, jolla viherosa sijaitsee
VIHERALUEEN_ID Sen viheralueen tietokanta-ID, jolla viherosa sijaitsee.
VIHERALUEEN_NRO Sen viheralueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn viheralueen sisällä sijaitsevien katuosien yksilöllinen tunnistenumero. Tämä kenttä yhdessä

viheralueen_nro-kentän kanssa muodostavat yksilöllisen tunnisteen viherosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen pistemäinen geometria.

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (point) -WFS-tason kenttien kuvaus

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (point) -WFS-tason kenttien kuvaus
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Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo katualueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta katualueesta mm. kalusteille ja varusteille, ajoradalle, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä. Kevyelle liikenteelle varattu katualueen osa voidaan tyypittää

esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan tarkentaa
esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi ajoradan päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon, mutta viivamaisilla kohteilla ei niin tärkeä.

TKP_KIIREELLISYYS_LK Viivamaisilla kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
katuosilla pätee.

YLLAPITOLUOKKA Viivamaisilla kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
katuosilla pätee.

YLLAPITOLK_SELITE Ylläpitoluokan (I, II, III) sanallinen kuvaus
YLLAPITOLUOKKA_ID Ylläpitoluokan yksilöllinen tunniste.
PITUUS Katuosan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Katuosan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Katuosan pinta-ala (m2)
KADUN_NIMI Sen kadun nimi, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_ID Sen katualueen tietokanta-ID, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_NRO Sen katualueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn katualueen sisällä sijaitsevien katuosien yksilöllinen tunnistenumero. Tämä kenttä yhdessä

katualueen_nro-kentän kanssa muodostavat yksilöllisen tunnisteen katuosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen viivamainen geometria.

Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo viheralueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta puistoalueesta mm. kalusteille ja varusteille, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä, esimerkiksi kevyelle liikenteelle varattu alueen osa voidaan

tyypittää vielä esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan
tarkentaa esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi puistokäytävän päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon.
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon, mutta viivamaisilla kohteilla ei niin tärkeä.

TKP_KIIREELLISYYS_LK Viivamaisilla kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
viherosilla pätee.

HOITOLUOKKA Viivamaisilla kohteilla ei niin tärkeä kenttä. Jos tarvitaan, niin sama kuvaus kuin aluemaisilla
viherosilla pätee.

HOITOLUOKAN_SELITE Hoitoluokan sanallinen kuvaus
HOITOLUOKKA_ID Hoitoluokan yksilöllinen tunniste.
PITUUS Viherosan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Viherosan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Viherosan pinta-ala (m2)
PUISTON_NIMI Sen puiston nimi, jolla viherosa sijaitsee
VIHERALUEEN_ID Sen viheralueen tietokanta-ID, jolla viherosa sijaitsee.
VIHERALUEEN_NRO Sen viheralueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn viheralueen sisällä sijaitsevien katuosien yksilöllinen tunnistenumero. Tämä kenttä yhdessä

viheralueen_nro-kentän kanssa muodostavat yksilöllisen tunnisteen viherosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen viivamainen geometria.

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (line) -WFS-tason kenttien kuvaus

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (line) -WFS-tason kenttien kuvaus
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Nimi Kuvaus
OSAN_ID Kohteen yksilöllinen tunnistekenttä tietokannassa.
PAATYYPPI Päätyyppi kertoo katualueen jakautumisesta pienempiin osiin käyttötarkoituksen ja ilmeen

perusteella. Se erottelee laajasta katualueesta mm. kalusteille ja varusteille, ajoradalle, silloille,
istutusalueille ja kevyelle liikenteelle varatut alueen osat.

PAATYYPPI_ID Päätyypin yksilöllinen tunniste.
ALATYYPPI Alatyyppi tarkentaa päätyyppiä. Kevyelle liikenteelle varattu katualueen osa voidaan tyypittää

esimerkiksi jalankululle tai pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja kaluste voidaan tarkentaa
esimerkiksi penkiksi tai jäteastiaksi.

ALATYYPPI_ID Alatyypin yksilöllinen tunniste
MATERIAALI Materiaalikenttä kertoo esimerkiksi ajoradan päällystemateriaalin tai tarkentaa edelleen

alatyyppiä, esim. penkin tai jäteastian mallitiedolla. Mikäli materiaalitietoa ei ole ollut
käytettävissä, on materiaaliksi tallennettu oletusmateriaali.

MATERIAALI_ID Materiaalin yksilöllinen tunniste.
RAKENTEELLINEN_KUNNOSSAPITO Kertoo kohteen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaavan tahon.
TALVIKUNNOSSAPITO Kertoo kohteen talvikunnossapidosta vastaavan tahon.
TKP_KIIREELLISYYS_LK Talvikunnossapidon kiireellisyysluokitus. Katualueen osissa tämä kenttä ei yleensä ole käytössä,

koska ylläpitoluokka (tällä tasolla yllapidon_taso-kenttä) määrittelee myös talvihoidon
kiireellisyysluokan. Poikkeuksena ovat kevyen liikenteen puistokäytävät (alatyyppi_id = 450), joissa
tätä kenttää saatetaan käyttää. Tällöin tkp_kiireellisyys_lk-kentän arvo kumoaa ylläpitoluokan
(yllapidon_taso-kentän) arvon, mikäli ne eivät ole vastaavat. Poikkeuksia voidaan käyttää
esimerkiksi silloin, kun käytävä on osa puistoalueelle jatkuvaa reittiä ja se on tarkoituksenmukaista
hoitaa yhtenäisesti viheralueen kanssa katualueen ylläpitoluokasta poiketen. Määrällisesti näitä
poikkeuksia on kuitenkin vähän. Tkp_kiireellisyys_lk jakautuu kolmeen luokkaan A, B ja C, jotka
vastaavat katujen ylläpitoluokitusta I, II ja III. A-luokassa ovat mm. vilkaskäyttöiset jalkakäytävät ja
pyörätiet. Toisin kuin katuosissa, niin viherosissa ei ole poikkeuksia: tkp_kiireellisyys_lk-kenttä
kertoo aina viherosan talvikunnossapidon kiireellisyysluokan.

YLLAPIDON_TASO Tähän kenttään on yhdistetty katuosien tapauksessa ylläpitoluokka ja viherosien tapauksessa
hoitoluokka. Ylläpitoluokka määrittelee katuosan hoidon ja kunnossapidon laatutason sekä
talvihoidon kiireellisyysasteen. Ylläpitoluokkia on kolme: I, II ja III. Ensimmäiseen luokkaan
kuuluvat yleensä pääkadut ja tärkeimmät joukkoliikennekadut. Tämän lisäksi katuviheralueiden
osille (esim. nurmikko, penrsasryhmät) on määritelty hoitoluokka kuvaamaan katuvihreän hoidon
laatutasoa. Katuvihreän hoitoluokkia on 13 ja esimerkkinä ne ovat muotoa KA3. Katuvihreän
hoitoluokat eivät liity talvihoidon kiireellisyyteen. Viherosien hoitoluokka kertoo viheralueen
hoidon ja kunnossapidon laatutasosta sekä mm. alueen luonteesta ja rakentamisasteesta. A-
luokan viheralueet ovat rakennettuja puistoja, B-luokan alueet avoimia niittyjä ja peltoja, C-luokan
alueet taajamametsiä.

YLLAPIDON_TASO_SELITE Katuosan ylläpitoluokan (I, II, III) tai viherosan hoitoluokan sanallinen kuvaus.
PITUUS Kevyen liikenteen osan keskimääräinen pituus (m)
LEVEYS Kevyen liikenteen osan keskimääräinen leveys (m)
PINTA_ALA Kevyen liikenteen osan pinta-ala (m2)
ALUETIETO Kertoo sijaitseeko kevyen liikenteen osa katu- vai viheralueella. Mahdollisia arvoja ovat 'Katu' ja

'Viher'.
ALUEEN_NIMI Sen kadun tai puiston nimi, jolla katuosa sijaitsee.
VIHERALUEEN_ID Sen viheralueen tietokanta-ID, jolla viherosa sijaitsee.
VIHERALUEEN_NRO Sen viheralueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_ID Sen katualueen tietokanta-ID, jolla katuosa sijaitsee.
KATUALUEEN_NRO Sen katualueen tunnistenumero, jonka sisällä katuosa sijaitsee.
OSAN_NRO Tietyn katu- tai viheralueen sisällä sijaitsevien katu- tai viherosien yksilöllinen tunnistenumero.

Tämä kenttä yhdessä katu- tai viheralueen_nro-kentän kanssa muodostaa yksilöllisen tunnisteen
katu- tai viherosille.

PAIVITETTY_PVM Kohteen tietojen edellinen päivityspäivämäärä.
WKB_GEOMETRY Kohteen aluemainen geometria.

Yleisten alueiden rekisteri, katu- ja viherosat, kevyt liikenne -WFS-tason kenttien kuvaus


